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Dňom po sviatku Troch kráľov nastal čas plesov, bálov a karnevalov - fašiangy. 
Fašiangy symbolizujú roztopaše, zábavky, je to čas radosti, veselosti. Je to jedna 
z našich najstarších ľudových tradícií. Časový priestor na tieto radovánky bol v tomto 
roku o čosi kratší, a preto všetky plesy sa mohli uskutočniť len do utorka 9. februára 
pred Popolcovou, škaredou stredou. 

pokračovanie na strane 2

OCHOTNÍCKE DIVADLO
Ako to už býva v Jarovciach zvy-
kom, ani tohtoročné vianočné 
sviatky sa nezaobišli bez tra-
dičného ochotníckeho divadla, 
ktoré sa konalo už po štvrtýkrát.
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NOVÁ OKRUŽNÁ 
KRIŽOVATKA
Doprava do Jaroviec sa do kon-
ca tohto roka zjednoduší. Ako 
ste si už určite všimli, v okolí 
križovatky ulíc Dolnozemská 
a Panónska ...         Strana 14

REKONŠTRUKCIA 
ŠKOLSKEJ 
TELOCVIČNE

SPOLOČNÝMI SILAMI 
AJ V ROKU 2016

OBSAH:

Aj keď mnohí z nás na prelo-
me rokov bilancujú, hodnotia 
a uzatvárajú predchádzajúce 
obdobie, pre nás, vašich vole-
ných zástupcov, sa koniec roka 
niesol v znamení hľadania dodá-
vateľa služieb pre veľké verejné 
obstarávania, ktoré nás čakajú. 
Pripravujeme dva veľké projekty. 
Ide o rekonštrukciu ...
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Ešte v decembri minulého roka 
sa dočkala telocvičňa v základ-
nej škole výmeny tridsaťročných 
okien. Nové okná sú vybavené 
elektronickým otváraním, čo 
umožňuje pravidelné vetranie 
týchto priestorov. Výmenou 
okien sa však rekonštrukcia 
neskončila. Kým boli žiaci na ... 
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NASMERUJTE SVOJE 
2% Z DANE DO JARO-
VIEC
Vďaka aktivite ľudí, ktorým nie 
je ľahostajné kam poputujú 2% 
z ich daní, získavajú organizácie 
v Jarovciach nemálo prostried-
kov na svoju činnosť. Veríme, 
že ani vám nie je jedno, či sa 
časť z vašich daní rozpustí v da-
ňovom systéme, alebo pôjde 
priamo na aktivity ...

Strana 18
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Kultúrneho domu upútal veľký 
biely panel s označením ple-
su - 27. Hrvatski bal. Na stole 

boli naaranžované karnevalové 
dekoračné predmety - cylinder, 
dámsky klobúk, veselé okulia-
re, rôzne karnevalové doplnky 
a vtipné transparenty v chorvát-
skom jazyku. Vo vstupnej hale 
boli taktiež umiestnené stoly 
slúžiace na malé občerstvenie. 
Tu sa podávala kávička a zá-
kusok. Tanečná sála bola opäť 
krásne vyzdobená. Stoly boli 
dekorované bielou organzou 
s trblietajúcimi sa perličkami 
a svietnikmi s horiacimi svieč-
kami. Svetelné pulzujúce efekty 
v priestore dotvárali nevšednú 
atmosféru plesu. Pred vstupom 
do sály usporiadatelia vytvorili 
špalier a prichádzajúcich hostí 
vítali bylinným likérom, dámy 
boli obdarené malou pozornos-
ťou - magnetkou 27. Hrvatski 
bal. Otvorenie plesu konferovala 
dvojjazyčne dvojica - Daniela 
Pauhofová a Ján Németh ml.. 
Privítali ctených hostí - zástupky-
ňu veľvyslanca Chorvátska, pani 
Ankicu Vlašić, pani Ing. Máriu 
Jedlíčkovú, poverenú plnením 
úloh splnomocnenca vlády 
SR pre národnostné menšiny, 
s partnermi, pána Radoslava 
Jankoviča, predsedu Chorvát-

(pokračovanie z prvej strany)

Ako prvý sa konal 16. januára 
v Jarovciach Ples športovcov. 
Účasť hostí - športovcov a priate-
ľov športu na plese bola bohatá.
Sála bola vyzdobená v športo-
vom duchu, gro výzdoby tvorili 
farebné balóny a farebné kon-
fety. Športový výbor vítal prichá-
dzajúcich plesových hostí. Do 
tanca hrala hudobná skupina 
Meteor. Už prvé tóny známych 
slovenských, chorvátskych, ma-
ďarských, českých a nemeckých 
piesní vytiahli tanečníkov na 
parket. Nálada bola veľmi dobrá. 
Všetci sa dobre cítili, zabávali 
a tancovali do skorého rána. 
Mladí športovci sa postarali 
o dobrý servis večera spojený 
s jedlom a pitím.
Poľovnícky ples, ako tradične, 
zaujal pestrosťou jedál z diviny 
ale i bohatou studenou kuchy-
ňou, či dezertami. Sála bola 
vyzdobená poľovníckymi trofe-
jami a do tanca hrala hudobná 
skupina Brilliance.
Po Poľovníckom plese sa konal 
30. januára Chorvátsky ples. 
Už vstupná hala bola slávnost-
ne vyzdobená. Pri vchode do 

ŠTYRI PLESY A JEDEN FAŠIANG

Máme po voľbách. Ľudia cítia 
neistotu a premýšľajú, akú bu-
dúcnosť nám prinesú. Výsledok 
je taký, že aj na štrajk učiteľov 
sa už zabudlo. Pritom voľby 
a učitelia majú predsa len niečo 
spoločné. Rozhodujú o našej 
budúcnosti.
Voľby rozhodujú o budúcnosti 
v najbližších rokoch a  minimálne 
raz za štyri roky si ich môžeme 
zopakovať a tak zabezpečiť 
zmenu. Učitelia rozhodujú o bu-
dúcnosti spoločnosti na celé 
desaťročia dopredu a zmena 
sa prejavuje s veľkým časovým 
odstupom. Učitelia nás neučia 
len čítať a písať a škola nie je 
odkladiskom pre deti, ktorých 
rodičia sú v práci. Veď skúsme 
popremýšľať kedy naposledy 
sme sa s deťmi rozprávali o ces-
tovaní a spoznávaní iných kultúr. 
Kedy naposledy sme spolu s nimi 
čítali a hovorili o tom? Kedy 
naposledy sme im rozprávali 
o našich dedoch a pradedoch, 
ktorí  bojovali vo vojne a už sa ne-
vrátili k svojim ženám a deťom?  
Áno, aj o týchto veciach sa deti 
v škole dozvedia a formuje sa 
ich názor na svet a spoločnosť. 
Je to vďaka širokému rozhľadu, 
ktorý im kvalitný učiteľ dokáže 
poskytnúť.
Lenže ako chceme udržať kva-
litných učiteľov v školách, keď 
sú finančne aj spoločensky pod-
hodnotení?
Počas štrajku na prelome ja-
nuára a februára štrajkovali aj 
učitelia z našej školy. Mnohí 
rodičia mali so strážením detí 
problém, ale aj napriek tomu si 
plne uvedomovali dôvody štrajku 
a verejne ich podporovali. Za 
toto im patrí veľká vďaka a úcta 
zároveň.
Veď ak by učiteľský stav nebol už 
celé desaťročia podhodnotený, 
možno by aj tie ostatné parla-
mentné voľby dopadli úplne inak.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín 

Na úvod

Sezónu otvoril Ples športovcov.

Skupina Meteor je vždy zárukou dobrej zábavy.

Široký výber jedál a ich “autori” na Poľovníckom plese.
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skeho zväzu na Slovensku, pána 
Rudolfa Strecka, predsedu kul-
túrneho spolku v Jarovciach, 
s manželkami. Ples začal kul-
túrnou vložkou, vystúpením hu-
dobnej skupiny z Viedne - The 
Blue Danube Orkestar. Skupi-
nu tvorili mladí inštrumentalisti 
a speváci z Chorvátska, Srbska, 
Rakúska, Španielska, Talianska 
a Slovenska. Spevom ich spre-
vádzali ich Družice - speváčky. 
Rezké chorvátske pesničky na-
ladili hostí v sále. Hudobnou 
kapelou večera na tomto plese 
bola skupina Brilliance. Chorvát-
sky ples oficiálne tancom otvoril 
pán Jankovič s manželkou. Zá-
bava sa začala v plnom prúde, 
Brilliance všetkých roztancoval. 
Mladí Chorváti pohostili svojich 
hostí výbornou večerou - bravčo-
vé líčka s hríbikmi a zelerovým 
pyré a opekanou slaninkou de-
korovanou mangoldovými lístoč-
kami. Panovala výborná nálada, 
parket bol stále plný taneční-
kov. Bohatý hudobný repertoár 
chorvátskych, slovenských, ma-
ďarských a nemeckých pesni-
čiek vyhovoval všetkým vekovým 
kategóriám. Ples taktiež trval do 
skorých ranných hodín a opäť 
sa vydaril aj vďaka organizácii 
a angažovanosti chorvátskej 

mládeže.
6. februára sa ko-
nal Ples hasičov. 
Dobrovoľný hasič-
ský zbor uskutoč-
nil v Jarovciach už svoj 126. 
ples. Strop sály bol vyzdobený 
balónmi a visiacimi konfetami 
nad tanečným parketom. Ha-
sičský ples zahájil krátkym prí-
hovorom jeho predseda - pán 
Židek. Do tanca hrala jarovská 
hudobná skupina Meteor. Posta-
rala sa o dobrú náladu. Na plese 
zazneli v programe aj pekné mo-
ravské pesničky Jožka Černého 
v podaní bubeníka, pána Né-
metha. Kto sa nenajedol do sýta 
na dobrej klasickej večeri, mal 
ešte v neskorších hodinách mož-
nosť dosýtiť sa cesnačkou. Na 
tomto plese prevládala stredná 
a staršia generácia , ale zábava 
bola dobrá.

V utorok 9. februára bol po-
sledný fašiangový deň. Už o 9. 
ráno sa schádzali v Kultúrnom 
dome masky chystajúce sa do 
fašiangového sprievodu. Drob-
né úpravy na maskách, malé 
občerstvenie - varené víno pred 
sprievodom a sprievod mohol 
vyraziť. Pán starosta Škodler 
tiež prišiel medzi fašiangové 

masky a zatanco-
val si s nimi. O do-
pravnú bezpečnosť 
fašiangového sprie-
vodu sa postaral 
Dobrovoľný hasič-
ský zbor z Jaroviec. 
Veselý sprievod na 
čele s jarovskými 
h u d o b n í k m i  n a 
voze za traktorom 
sa pustil spevom do 
ulíc. Do sprievodu 
prišlo 38 fašiango-
vých masiek. Medzi 
maskami prevládala 
živočíšna ríša, boli 
tam bodkované lienky, včielka, 
kačička, kura, žaba, rôzne vtipné 
postavičky ako ananás, černoš-
ka so starým detským kočíkom, 
kominár s rebríkom a voňavými 
klobáskami, romantická bábika, 
dáma ľahších mravov, záhrad-
níčka a‘ la reklama Mountfield, 
černokňažník s jaštericami, 
admirál, väzeň s väzenkyňou 
v putách na reťazi, narodenino-
vá torta so sviečkami, šľachtic 
z francúzskeho dvora, hipisák, 
mládenci odetí za staré babky, 

pomaľované dievčence ... Vese-
lú chasu sprevádzal a natáčal 
štáb RTVS a redaktorka novín 
Dunajská hrádza. Prvá zástavka 
bola pri fare a bujarý sprievod 
vyvolal spevom pána farára 
Kempa. Pán farár fašiangové 
masky pohostil. Na veselý sprie-
vod už čakali aj deti z materskej 
a žiaci základnej školy. Detičky 
dostali aj sladké cukríky. Hudob-
níci na vlečke veselo vyhrávali 
známe pesničky a celý sprie-
vod spieval. K fašiangovému 

Úvodný tanec moderátorov Chor-
vátskeho plesu - Daniely Pauhofo-

vej a Jána Németha ml.

Hudobná skupina The Blue Danube Orkestar.

Páni farári Mário Orbán a Jozef Kemp na 
Chorvátskom plese.

Aj u barmanov bolo veselo.

Fašiangová zostava v plnej kráse.
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sprievodu sa pridali aj mnohí 
obyvatelia, mamičky a starí ro-
dičia s vnúčatami. Jarovčania 
vítali fašiangový sprievod na 
ulici pred domami a ponúkali 
masky rôznymi fašiangovými 
dobrotami - fánkami, bábovkami 
a pagáčikmi, teplým čajom a kto 
mal chuť aj štamperlíkom. Na 
hlavnej ceste tancujúce masky 
zastavovali autá a prosili o mýto 
a malý fašiangový príspevok. 
Väčšinou sa šoféri a spoluces-
tujúci s pochopením usmievali. 
Nepokazili zábavu fašiangového 
sprievodu. Sprievod trval cez 
tri hodiny. Ukončený bol znovu 
pred Kultúrnym domom bujarým 
tancom. Na rozšantené masky 
už čakal uvarený skvelý pikantný 
guláš. Fašiangová zábava bola 
v plnom prúde aj vo vstupnej 
hale. Pri harmonike si Jarovča-
nia veselo spievali a zabávali sa.
Sála sa o 14. hodine začala na-
pĺňať najmladšími Jarovčanmi 
s rodičmi a starými rodičmi. Sá-
lou šantili spidermani, šašovia, 
princezné, kúzelníci, piráti, ta-
nečnice, Japonky, kuchári, Nin-
ja bojovníci. O popoludnie pre 
deti sa postarali zamestnanci 
Obecného úradu, pani učiteľky 

z MŠ a prizvané animátorky, 
ktoré pripravili pre deti bohatý 
program a rôzne súťaže. Sálou 
zneli pre deti známe pesničky 
zo Spievankova. Do súťaží detí 
boli vtiahnutí aj rodičia a starí 
rodičia. Nakoniec na deti čakala 
bohatá tombola a pre všetky deti 
ešte farebné loptičky a balóny. 
Detičky sa vyšantili a boli veľ-
mi spokojné. Nik neodchádzal 
s prázdnymi rukami...
O 18. hodine sa sály uchopili 
členky ZO SČK. Museli rých-
lo poupratovať sálu, dať stoly 
do pôvodného stavu, pripraviť 
tombolu. Posledné 
hodiny fašiangovej 
zábavy patrili vese-
lici pod taktovkou 
Červeného kríža. 
Večer Jarovčanov 
zabávala a hrala do 
tanca opäť hudobná 
skupina Meteor. Ke-
ďže ten čas do pol 
noci sa neúprosne 
krát i l ,  hudobníci 
hrali na plné ob-
rátky a tanečníci 
tancovali ostošesť. 
Prestávky boli len 
kratučké, a tak to 

známe „nebolo by od veci, dať si 
jedno poldeci“ neznelo sálou tak 
často ako na ostatných plesoch. 
Panovala výborná fašiangová 
nálada. Temperamentné pes-
ničky vyburcovali tanečníkov do 
posledných možných šantivých 
tancov. Na pódiu si s Meteorom 
zahrali hudobníci zo všetkých 
jarovských hudobných skupín. 
Poslednou pesničkou bola pre 
Jarovčanov už známa Zorica 
v podaní pána Šimeka. Po jej 
doznení pán kapelník Buchta 
oznámil koniec fašiangových 
veselíc a symbolické pochovanie 
basy. Po polnoci všetkých čakala 
tombola Červeného kríža. Všetci 

odchádzali spokojní, vytancova-
ní domov ...
Po niekoľkých zimných týždňoch 
plných zábavy, hodovania na 
plesoch a báloch Popolcovou 
stredou nastal až do Veľkej noci 
dlhý 40-dňový pôst „mjasopust, 
carne vale - zbohom mäso, zbo-
hom zábava“. My sa však aj tak 
tešíme na prichádzajúcu jar, na 
prvé jarné kvietky s prichádza-
júcou Veľkou nocou.

Kristína Kernová
foto: Petar Tyran, Andrea 

Barátová, Andrea Horniczká, 
Alena Klimešová, Jozef Uhler

Na fašiangový sprievod sa tešili aj deti zo školy a škôlky.

Tancovačka pri lahôdkárskej výrobni.

Na pódiu si s Meteorom zahrali hudobníci zo všetkých jarovských 
hudobných skupín. Jeden z posledných tancov pred začiatkom pôstneho obdobia.
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AKO SME BOLI NA LYŽIARSKOM VÝCVIKU

V nedeľu 14.2.2016 sa triedy 
7.A, 8.A a 9.A vybrali na lyžiar-
sky výcvik do Nízkych Tatier. So 
sebou sme si zobrali pani ria-
diteľku Ondrášekovú, pani uči-
teľku Šefčíkovú a pána učiteľa 
Pastora. Cestovali sme asi štyri 
hodiny s dvoma prestávkami 
a už v autobuse zavládla dob-
rá nálada, ktorá nám vydržala 

až do konca. Keď sme dorazili, 
nebolo veľmi pekné počasie – 
popŕchalo. Rozdelili sme sa do 
izieb, poroznášali batožinu a vy-
balili sa. Po večeri sme dostali 
inštrukcie na ďalší deň a potom 
nám naši učitelia vymysleli ve-
černý „Valentínsky“ program. 
Hanblivejším deťom dal celkom 
zabrať. Na druhý deň sme sa 

na svahu rozdelili do štyroch 
skupín: lyžiari začiatočníci, lyžia-
ri pokročilí, snowboardisti začia-
točníci a snowboardisti pokročilí. 
Každá skupina dostala svojho 
vlastného inštruktora. Lyžova-
li sme každý deň doobeda tri 
hodiny a poobede dve, okrem 
stredy (3. kritický deň) - vtedy 
sme lyžovali len doobeda a po-
obede sme sa šli bobovať. Po 
večeri nám takmer každý deň 
učitelia robili program, alebo 
nám púšťali fotky a videá, ktoré 
v ten deň urobil pán učiteľ Pas-

tor. Jeden z večerov nám pán 
učiteľ porozprával, ako vystúpil 
na 8-tisícovku Manaslu. Potom 
sme sa ešte mohli do večierky 
(22:00) navštevovať na izbách. 
Väčšinu času nám tam pršalo 
a keď sme odchádzali, okrem 
svahu už nikde inde nebol sneh. 
Aj tak nám tam však bolo úplne 
super. A i napriek menším zrane-
niam sme sa vrátili domov všetci 
živí, zdraví a s dobrým pocitom, 
že sme zažili niečo nové.

Tereza Bártová 7.A 

Dobrý deň, chcela by som vyplatiť hypotekárny úver, predávam 
byt. Potom chcem kúpiť väčší byt a chcem si zobrať nový úver. 
Musím však zaplatiť poplatok banke 5 percent z úveru ako po-
kutu banke. Počula som, že tento poplatok ma klesnúť. Viete mi 
poradiť, čo je pre mňa výhodnejšie? Ďakujem.

Osobne by som Vám odporučil počkať ešte niekoľko týždňov s 
vyplatením hypotekárneho úveru, keďže od 21. marca prichádza 
do platnosti novela zákona o úveroch, ktorá výrazne zníži poplatky 
pri splatení úverov. Momentálne by ste pri splatení hypotekárneho 
úveru mimo fixačného obdobia museli platiť cca 5 percent pokutu 
banke, ktorá Vám poskytla úver. Napríklad, pri splatení úveru, kde 
istina predstavuje 100.000 Eur by ste museli momentálne zaplatiť 
banke pokutu vo výške 5.000 Eur. Ak počkáte do 21. marca, tá istá 
pokuta bude predstavovať výšku „len“ 1.000 Eur. Nová výška pokuty 
bude len 1 percento. Dá sa predpokladať, že to spôsobí revolúciu v 
bankovom sektore a ak banky správne nezareagujú, môže dôjsť k 
masovému odlivu klientov medzi bankami za účelom dosiahnutia 
čo najnižšej úrokovej sadzby a teda čo najnižšej mesačnej splátky 
hypotekárneho úveru. Mimochodom táto situácia už nastáva, keďže 
veľa našich klientov vyslovene čaká s riešením ich situácie až po 
nadobudnutí platnosti novely. Vyplatia svoj úver a následne vezmú 
ďalší úveru na nehnuteľnosť, ktorú kúpia. Napr. jedna z najväčších 

bánk už začala poskytovať úrokové 
sadzby už od 1,49 percenta, čo je 
výrazný pokles v porovnaní s ak-
tuálnymi sadzbami. Každopádne, 
Vaša úspora môže byť vo výške až 
4.000 Eur, čiže Vám určite odpo-
rúčam počkať so splatením úveru 
a skôr predĺžiť obdobie rezervácie 
predaja Vašej nehnuteľnosti s 
vašim kupujúcim. Odporúčam 
Vašu situáciu konzultovať bližšie 
s odborníkom, keďže sú aj iné 
možnosti riešenia Vašej situácie 
ako napr. presun záložného práva 
na inú nehnuteľnosť (ak je taká 
možnosť) a ponechanie si pôvod-
ného úveru a následne požiadať 
banku o zníženie úrokovej sadzby 
z dôvodu prechodu do konkurenčnej banky.

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky týkajúce sa realít, ktoré prosím 
zasielajte na tomko@grahams.sk. Autor Marián Tomko, MBA

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK

Marián Tomko, MBA

.sk
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AKTIVITY V MATERSKOM CENTRE LUSKÁČIK

môžete kontaktovať Bc. Ivanu 
Matejovičovú zo spol. EduKids, 
na tč. 0948 57 55 57, info@
edukids.sk, www.edukids.sk.
Stretli sme sa opäť s detskou 
psychologičkou Mgr. Tománko-
vou, ktorá poradila mamičkám 
ako reagovať pri vzdore dieťaťa, 
ako odstaviť dieťa od kojenia čo 
najcitlivejšie, ako pripraviť dieťa 
na príchod nového súrodenca 
do rodiny. Aj vďaka 2% z dani 
z príjmu, ktoré sme získali sme 
mohli túto prednášku urobiť 
bezplatnou pre mamičky. 
Od februára začal v MC nový 
kurz popôrodnej jogy pre ma-
mičky. Kurz je vedený certifiko-
vanou šikovnou lektorkou Petrou 
Thomay. Joga pomáha mamič-
kám posilniť si telo, upokojiť 
myseľ a nabrať novú energiu. 
12.3.2016 v KD Jarovce sme 
zorganizovali Popoludnie pre 
deti. O 16:00 hod. začalo in-
teraktívne bábkové divadlo 
„Odvážny zajko“, ktoré zahralo 
divadlo HAAF na motívy Smelý 
Zajko od J. C. Hronský. Rozpráv-
ka Odvážny Zajko je v súčas-
nej dobe obnovená rozprávka, 
o kostými, nových skvelých - 
profesionálnych hudobníkov 
- kapely The Susie Haas Band 
a hercov. Interaktívne predsta-
venie zaručilo množstvo živej 
hudby a pesničiek. Zajko putuje 
a učí sa byť smelým, odvážnym 
a slušným. Osveta a populari-
zácia živej hudby a nástrojov, 
a rozličných jazykov a krajín. 
Účinkujúci boli: Zuzana Haaso-
vá, Matej Oravec, Aleksandar 
Vidakovic a ďalší... O 17:00 hod. 
boli veľkonočné tvorivé dielne. 
Vyrábali sme veľkonočné ob-
rázky servítkovou technikou, 
kraslice a najmenšie deti si 

Začiatkom februára sme zorga-
nizovali bezplatnú prednášku na 
tému: „Prečo je škôlka dôležitá 
a ako vybrať tú správnu.“ Ďaku-
jeme Bc. Ivanke Matejovičovej za 
skvelú prednášku a spoločnosti 
EduKids – centrum edukácie a 
poradenstva pre rodičov spo-
ločne s Programom Najlepšie 
škôlky (hodnotenie kvality súk-
romných predškolských zariade-
ní), s odbornou podporou Úradu 
verejného zdravotníctva SR a 
mnohými ďalšími odborníkmi, 
ktorí túto prednášku zrealizovali. 
Dozvedeli sme sa mnoho zaují-
mavých a dôležitých informácií. 
Napríklad, že v materskej škôlke 
nemusí byť zamestnaný ani 
jeden  pedagogický pracovník, 
ktorý sa stará o Vaše dieťa. Zo 
zákona musia byť pedagogický 
pracovníci zameraný na pred-
školskú výchovu len v štátnych 
a súkromných materských ŠKO-
LÁCH! Všetky inštitúcie čo sa 
nazývajú škôlka, materské či 
rodinné centrum, nemusí mať 
zamestnaného žiadneho pe-
dagóga, ktorý sa stará o Vaše 
dieťa. Kým umiestnite niekam 
dieťa, zisťujte, preverujte, pýtaj-
te si doklady o tom, kto sa o Vaše 
dieťa bude starať, vzdelávať a 
či má na to aj kvalifikáciu, či 
sú Vaše deti v bezpečí, či majú 
kvalitnú stravu, kvalitný zdravot-
ne nezávadný nábytok, podľa 
akého vzdelávacieho programu 
sa deti rozvíjajú. Pomôcť Vám 
môže pri výbere aj web: http://
www.najlepsieskolky.sk/, kde 
je zoznam fyzicky preverených 
škôlok, či to čo ponúkajú na 
svojich web-stránkach aj reálne 
poskytujú. V prípade, že máte 
otázky ohľadom materskej školy, 
na čo si dať pozor pri jej výbere, 

zdobili papierové veľkonočné 
vajíčka. Ďakujeme všetkým 
za účasť a tešíme sa na Vás 
opäť o rok.

Najbližšie pre Vás chystáme 
akciu, na ktorú Vás srdečne 
pozývame:
21.5.2016 o 16:00 hod. Sveto-
vý deň rodiny sme sa rozhodli 
osláviť výchovno-vzdelávacím 
koncertom speváka Mira Jaroša: 
Pesničky pre (ne)poslušné deti. 
Pri príležitosti svetového dňa ro-

diny sme sa rozhodli zorganizo-
vať výchovno-vzdelávací koncert  
veľmi žiadaného speváka deťmi 
vo veku od 2  - 10 rokov – Mira 
Jaroša a jeho kapely.  Na koncer-
te budú hrané Pesničky pre(ne)
poslušné deti, napr.  Čisté rúčky, 
Zázračné slovíčka  - ďakujem a 
prosím; Dobré ráno, vstávame 
do škôlky sa tešíme; Na ceste 
si dávaj pozor, ktorú spievali 
aj naši škôlkari pri otvorení 
dopravného ihriska a i. Keď-
že to nie je obyčajný koncert, 

Program materského centra Luskáik na marec až jún  

Vstupné dobrovoné 
• Hera : Utorky a štvrtky od 10:00 – 11:00 hod. 

• Poobedná hera spojená s tvorivými dielami aj pre škôlkarov pondelky: 

4.4.,18.4.,2.5.,30.5.,16.5., 13.6.,27.6.2016 od 17:00 – 18:00 hod., 
príspevok na materiál  1€/diea 

• Tvorivé dielne poas herne:  

31.3., 14.4.,28.4.12.5.,26.5., 16.6.2016  – dielnika pre najmenšie deti 
príspevok na materiál  1€/diea 

• Kurz Hopsasa tralala - Tancovanie a cvienie hravou formou pre detiky v herni 

prebieha stredy o 10.00 h. pre deti 1,5 r.-3 r., piatky o 9.00 h. pre deti 10 mes.  -18 

mes. cena 2€/hodina, prihlásenie na mcluskacik@gmail.com 

• Podporné skupiny dojiacich matiek sú príjemnými stretnutiami rovnako 

zmýšajúcich žien (a detí). Chceme doji o najdlhšie a vychutnávame si túto krásnu 

možnos by s našimi deúrencami v tak blízkom spojení. Ale tiež nás obas prepadnú 

pochybnosti, i robíme veci správne. Alebo sa nieo nedarí a potrebujeme to prebra s 

niekým, kto nám rozumie. Stretávame sa vždy posledný štvrtok v mesiaci poas 

herne 31.3.,28.4.,26.5. a 24.6. od 10:00 – 11:00 h. 
Pripravujeme nasledujúce kurzy: 

• Popôrodná joga - Chcete by opä vo forme po pôrode? Ponúkame Vám cvienie pre 

mamiky tzv. popôrodnú jogu na spevnenie panvového dna, brucha a chrbta. Cvienie 

bude prebieha 1x do týžda stredu o  18.00 hod.. Cena je 2€/hod. platí sa vopred na 2 

mesiace. Cena kurzu je 18 € v cene je 8 hodín a jedna náhradná hodina. Záujemkyne 

sa prosím prihlasujte na e-mail: mcluskacik@gmail.com a nechajte na seba tel. 

kontakt alebo osobne v MC. 

• Stretnutie s detskou psychologikou Mgr. Lubicou Tománkovou – Potrebujete 

poradi v oblasti výchovy? Ako správne reagova ak Vám diea vzdoruje? Ako naui 
diea samostatne spa vo svojej posteli a izbe? Prihlási sa môžete osobne v MC, 

mailom, alebo sms na t... 0902 129866. 18.4.2016 od 18:00-19:30 h.. Vstupné: 

dobrovoné 

Plánujeme nasledujúce akcie:  
21.5.2016 Svetový de rodiny oslávime koncertom Mira Jaroša: Pesniky pre 
(ne)poslušné deti o 16:00 hod. v KD Jarovce. Súasou bude aj autogramiáda 

spojená s predajom náuných knižiek, CD a DVD. Vstupné: 9€/os.  pre Jarovanov, 

ostatní 10€/os., deti do 2 rokov bez nároku na vlastné miesto zdarma. Rezervácia 

lístkov na mcluskacik@gmail.com. Predaj lístkov v MC Luskáik.  

4.6. 2016 – De detí na TJ Jarovce – tvorivé dielne pre deti o 16:30 hod. 
11.6.2016 – Výlet ku koníkom – jazdenie na koníkoch, kmenie koníkov a zajaikov 

v PD Rusovce o 16:00 hod. Vstupné: 3€/ diea, prihlasovanie na e-mail do 29.5.2016.        
Kontakt: Zdravotné stredisko Jarovce, Mandová 40, Jarovce, vchod zo zadnej strany budovy,  

1. posch., mob. 0902 129 866, www.jarovce.sk, Aktuálne info na facebooku: MC Luskáik. 

Poobedné tvorivé dielne aj pre škôlkárov.

Prednáška: “Prečo je škôlka dôležitá a ako vybrať tú správnu.”
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Ešte v decembri minulého roka sa doč-
kala telocvičňa v základnej škole výmeny 
tridsaťročných okien. Nové okná sú 
vybavené elektronickým otváraním, čo 
umožňuje pravidelné vetranie týchto 
priestorov. Výmenou okien sa však re-
konštrukcia neskončila. Kým boli žiaci na 
lyžiarskom výcviku a na jarných prázdni-
nách, práce na vynovení telocvične po-
kračovali. Počas týchto dvoch týždňov boli 
urobené nové rozvody svetla, zoškrabaná 
stará farba a telocvičňa bola komplet-
ne vymaľovaná. Pán školník čiastočne 
vymenil drevený obklad, natrel zárubne 
a nainštaloval ochranné sitá. Náter do-
stali aj radiátory,  osadené boli dvoje nové 

dvojkrídlové dvere. V mene našich žiakov 
ďakujeme poslancom mestskej časti Bra-
tislava – Jarovce za podporu realizácie  
tejto rekonštrukcie. 
Vo februári zverejnilo Ministerstvo škol-
stva výzvu na rekonštrukciu zariadení 
telocviční a ich vybavenia. V rámci tejto 
výzvy sa zriaďovateľ uchádza o dotáciu 
na výmenu drevenej palubovej podlahy 
telocvične a niektoré z telocvičných náči-
ní. Ak bude žiadosť úspešná, školská telo-
cvičňa  prebehne úplnou rekonštrukciou.

Eva Ondrášeková, 
riaditeľka ZŠ s MŠ

REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKEJ TELOCVIČNE

ale výchovno-vzdelávací, ktorý 
pomáha mnohým rodičom vo 
výchove svojich detí, chceli sme 
touto formou podporiť rodičov pri 
príležitosti svetového dňa rodiny. 
Deti sa vďaka týmto pesničkám 
naučia ako sa správne správať 
na ceste, umývať si rúčky, zúbky, 
nebyť lakomý, ráno s úsmevom 
vstávať, obliekať a chystať sa 
do škôlky či školy, deti budú 
radi cvičiť, pomáhať rodičom, 
mať radi zvieratká. Súčasťou 
koncertu bude aj autogramiáda 

spojená s predajom náučných 
knižiek, CD a DVD Mira Jaroša. 
Ďakujeme veľmi pekne spon-
zorom a partnerom bez ktorých 
by sme tento finančne náročný 
koncert nemohli uskutočniť a 
vďaka nim sme dokázali znížiť 
cenu vstupného, a to: Global 
Solutions Services SR, s.r.o., 
Pizzeria Malá a Bufet Štadión. 
Viac informácií o našich akciách 
nájdete v programe.

Text a foto: Ing. Jana Turanská Hráme sa s padákom.
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OCHOTNÍCKE DIVADLO: „STARA LJUBAV NE HRLAVI“

komicky prezentujú aj niektoré 
ďalšie pravdy, ako napríklad, že 
„láska ide cez žalúdok“ alebo 
„za málo peňazí, málo muziky“. 
Všetko toto prispelo ku vtipnému 
spracovaniu príbehu a spríjem-
nilo uvoľnené medzisviatkové 
obdobie na konci minulého 
roka, kedy je priestor na zamys-

Ako to už býva v Jarovciach zvy-
kom, ani tohtoročné vianočné 
sviatky sa nezaobišli bez tra-
dičného ochotníckeho divadla, 
ktoré sa konalo už po štvrtýkrát.
Tradične, predstavenie sa kona-
lo 27. decembra 2015 v kultúr-
nom dome v Jarovciach. 
Vtipná zápletka a množstvo 
divákov boli zárukou skvelej 
zábavy a príjemnej atmosféry. 

Tohtoročné predstavenie s ná-
zvom „Stara ljubav ne hrjavi“ 
(„Stará láska nehrdzavie“) je 
veselohra, ktorá sa odohráva vo 
vidieckom prostredí. Komickým 
spôsobom sa venuje problémom 
spojeným s láskou a životom 
obyčajných ľudí na vidieku. 
Pokojný dedinský život naruší 
návrat strateného brata z Ame-
riky. Ožívajú staré priateľstvá, 
väzby,  ako aj  medziľudské 
vzťahy, a potvrdzuje sa staré, 
známe príslovie: „Stará láska 
nehrdzavie“. Jednotlivé postavy 

lenie a krátke pozastavenie sa 
v dnešnom uponáhľanom sve-
te, kde sú mnohokrát peniaze 
dôležitejšie, ako skutočné hod-
noty lásky, priateľstva a naozaj 
úprimných vzťahov.

Účinkovali: Alojz Jankovich, 

Mária Wisplová, Mária Broszová, 
Ján Kausich, Ján Németh, Mária 
Broszová, Klára Wolfová, Štefan 
Jankovič, Jana Nováková, Rudolf 
Streck. 

Text: Zuzana Žiaková
Foto: Andrej Žiak

Herci sa zhostili svojich úloh na výbornú.

Počas celého predstavenia sa diváci výborne zabávali.

Predstavenie malo veľa humorných situácií.

Kultúrny dom bol zaplnený do posledného miesta.

Všetci zúčastnení si vyslúžili obrovský potlesk.
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SÚSTREDENIE DFS LJULJANKA A TAMBURICE KONJIC

boli tanečné zostavy ťažšie, tým 
si to tanečníci viac užívali. Je 
však pravdou, že niektoré kroky 
rýchlejšie zvládol malý Oliverko. 
Tamburaši z Tamburice Konjic 
sa pod vedením Juricu Maásza 
a Radka Jankoviča učili hrať 
pesničky z tanca Medimurje, aby 
mohli na vystúpeniach sprevá-
dzať tanečníkov z DFS Ljuljanka. 
Hudba sa skladá z niekoľkých 
častí, a to: Medimurski lepi deč-
ki, Janica je fajn snašica, Baroš 
oj Barica, Čardaš, Došla sa 
vam japadimo, Kuritari. Každá 

Počas februárových jarných 
prázdnin sa tanečníci z DSF 
Ljuljanka, tamburaši z Tamburi-
ce Konjic, spolu s ich vedúcimi, 
ako aj TS Čunovski bećari zú-
častnili štvordňového sústrede-
nia v Hotely Junior Piatrova vo 
Vrútkach. Projekt Tvorivé dielne 
chorvátskeho folklóru pre deti 
a mládež bol organizovaný pod 
záštitou Chorvátskeho kultúr-
neho zväzu na Slovensku na 
čele s Radoslavom Jankovičom, 
s finančnou podporou z Granto-
vého programu hlavného mesta 
SR Bratislavy, ako aj mestskej 
časti Jarovce.
Z tanečného súboru Ljuljanka 
sa pobytu, okrem jednej taneč-
níčky, zúčastnili všetci členovia 
súboru, čiže dokopy 11 detí.  Ich 
počet dopĺňali tanečníčka z Mi-
niljuljanky Natálka a najmenší 
tanečník – jedenapolročný Oli-
verko. Pod vedením Martinky 
Komendovej a Marcely Škodle-
rovej sa deti učili tancovať nový 
tanec pod názvom Medimurje. 
Tanec Medimurje pred dvadsia-
timi rokmi tancovali členovia 
vtedajšieho jarovského súboru 
Mladosť. Jedná sa o choreo-
grafiu Nenada Breku, hudbu 
napísal Damir Mihovec. 
Deti sa poctivo učili tancovať 
zložitý tanec  každý deň, a to 
doobeda 2,5 hodiny  a poobe-
de ďalšie 2,5 hodiny. Jedná sa 
o náročnú choreografiu, ale čím 

z týchto častí má niekoľko sloh, 
a ich zahratie je dosť náročné. 
Tanečníci väčšinu sloh, popri 
tancovaní, aj odspievajú. Medzi 
ďalšie pesničky, ktoré sa tam-
buraši učili hrať, patria pieseň 
Tamburice moja a pieseň Tonka 
od známej chorvátskej skupiny 
Novi Fosili.  
Členovia TS Čunovski bećari na-
cvičovali nové chorvátske pies-
ne, čím obohatili svoj repertoár. 
Veľká vďaka za pomoc s deťmi 
patrí aj Martinke Polákovej. 
Občianske združenie Veritas 
tento krát zasponzorovalo deťom 
tepláky s logom ich súborov, 

za čo členom tohto OZ taktiež 
prináleží poďakovanie. 
Počas poobedňajšieho a ve-
černého voľna deti hrali rôzne 
kartové hry, Človeče nehnevaj 
sa, ping pong, biliard. Učili sa 
tancovať aj iné kroky, ako len tie, 
ktoré sa nachádzajú v ich novom 
tanci, z čoho mali nesmiernu 
radosť.  Aj napriek náročným 
nácvikom a únave, bolo sústre-
denie pre všetkých príjemne 
stráveným časom  tohtoročných 
jarných prázdnin. 

Marcela Škodlerová
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JAROVSKÉ DETI NARODENÉ V ROKU 2015

Júlia Mitura
Január 2015, 51 cm/3450 g 

rodičia: Peter Mitura,
Klaudia Mitura, rod. Koštialová

Nina Krištofová
Apríl 2015, 53 cm/3770 g

rodičia: Martin Krištof, 
Dana Krištofová, rod. Melichárová

Ema Szilágyi
Február 2015, 49 cm/3440 g

rodičia: Michal Szilágyi,
Eva Szilágyi, rod. Nováková

Martin Dvorský
Apríl 2015, 52 cm/3880 g 

rodičia: Milan Dvorský,
Zuzana Dvorská, rod. Harrerová

Peter Sliva
Február 2015, 51 cm/3770 g

rodičia: Peter Sliva,
Kristína Demeterová

Daniel Beňa
Január 2015, 52 cm/3980 g 

rodičia: Andrej Beňa,
Lea Bimbová

Laura Dubová
Apríl 2015, 49 cm/3170 g 

rodičia: Filip Duba,
Lenka Dubová, rod. Granecová

Matúš Staňo
Apríl 2015, 49 cm/2920 g 

rodičia: Martin Staňo,
Miroslava Ehnová

Daniel Wolf
Apríl 2015, 52 cm/3880 g 

rodičia: Igor Wolf, 
Barbora Wolf, rod. Haásová

Jaroslav Dorotovič
Máj 2015, 51 cm/3500 g 
rodičia: Jaroslav Dorotovič,

Silvia Dorotovičová, rod. Pauhofová 

Chiara Gunišová
Máj 2015, 51 cm/3570 g 

rodičia: Marián Guniš,
Nikol Gunišová, rod. Mittendorferová

Mia Jankovich
Máj 2015, 49 cm/3090 g 
rodičia: Boris Jankovich,

Silvia Lakušová

Viktoria Haásová
Máj 2015, 51 cm/3710 g 

rodičia: Filip Haás,
Andrea Haásová

Marek Čonka
Júl 2015, 52 cm/3500 g 

rodičia: Marek Čonka,
Eva Čonková, rod. Sagálová

Noel Géci
Júl 2015, 51 cm/3750 g 

rodičia: Richard Géci,
Silvia Lorinczová

Claudia Magová
Január 2015, 49 cm/3410 g 

rodičia: Ivan Maga,
Ingrid Nováková
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Riaditeľka Základnej školy s 
materskou školou, Trnková 1, 

Bratislava – Jarovce
oznamuje, že prijíma  žiadosti zákon-
ných zástupcov o prijatie dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie  od  3 do 
6 rokov, na školský rok 2016/2017.

V termíne  od 23. do 31.mája 2016, v pra-
covných dňoch, si môžete  denne od 7:00 

do 16:00 vyzdvihnúť a podať 
ŽIADOSŤ O PRIJATIE NA 

PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
 v Materskej škole na Trnkovej 4, v Jarov-
ciach,  kde Vám budú poskytnuté bližšie in-
formácie o aktivitách a profilácií materskej 
školy v čase od 10:00 do 12:00.  Žiadosť o 
prijatie si môžete stiahnuť zo stránky MŠ 
www.zsjarovce.edupage.org v časti mater-

ská škola (Tlačivá na stiahnutie.)

O počte prijatých a neprijatých detí 
rozhoduje riaditeľka ZŠ s MŠ.

Základná škola s materskou 
školou, Trnková 1, 

Bratislava – Jarovce

Oznámenie o povinnom zápise žiakov 
do 1. ročníka základnej školy
pre školský rok 2016/2017

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ, 
Trnková 1, 851 10  Bratislava - Jarovce 

sa uskutoční:

• v piatok 8.4.2016 od 15:00 do 18:00
• v sobotu 9.4.2016 od 8:00 do 12:00

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa je  
povinný  predložiť:

• občiansky preukaz
• rodný list dieťaťa

• podľa potreby preukázateľný doklad 
o zdravotnom stave dieťaťa

Samuel Šulek
Júl 2015, 49 cm/3600 g 
rodičia: František Šulek,

Katarína Košíková

Nina Reichová
August 2015, 51 cm/3620 g 

rodičia: Miroslav Reich, 
Eva Wiesengangerová

Edo Rusnák
August 2015, 51 cm/3240 g 

rodičia: Ján Rusnák,
Lucia Rohaľová

Shay Borbély
September 2015, 52 cm/3290 g 

rodičia: František Borbély,
Eva Karácsonyová

Sebastián Šebák
December 2015, 54 cm/4500 g 

rodičia: Stanislav Šebák,
Zuzana Šebáková, rod. Behonová

Marko Mastiliak
December 2015, 54 cm/4240 g 

rodičia: Marcel Mastiliak,
Mária Mastiliaková, rod. Angyalová

Filip Kaštíl
December 2015, 51 cm/3330 g 

rodičia: Peter Kaštíl,
Viera Kaštílová Tonková

Michal Wolf
September 2015, 48 cm/3290 g 

rodičia: Martin Wolf,
Alena Wolfová, rod. Fričová
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
kultúrne pamiatky a vyčlenili sa 
financie na reštaurovanie sochy 
Piety, ktorá je umiestnená na 
podstavci pri ceste do Rusoviec. 
Ide o pamätihodnosť hlavného 
mesta. Mestská časť plánuje 
v rozpočte aj nákup ďalších 
odpadkových košov a systém 
monitoringu nelegálnych sklá-
dok. Po mnohých rokoch sa 
podarilo schváliť rozpočet ešte 
pred začiatkom kalendárneho 
roka a vyhnúť sa tak začiatku 
roka v rozpočtovom provizóriu. 
V ďalšom bode schválili poslanci 
zriadenie mimorozpočtového  
peňažného fondu na podporu 
rozvoja mestskej časti Bratisla-
va - Jarovce a návrhu štatútu 
tohto fondu. Vďaka nemu by 
sa v budúcich rokoch malo 
zdynamizovať čerpanie financií 
na investičné projekty, ktoré 
budú získané najmä z prebytkov 
v uplynulých rokoch.
Zastupiteľstvo prerokúvalo aj 
správu miestnej kontrolórky 
o výsledku finančnej kontroly 
ZŠ a výsledku finančnej kon-
troly pokladne miestneho úra-
du. V základnej škole neboli 
zistené žiadne nedostatky. Pri 
kontrole pokladne miestneho 
úradu našla kontrolórka niekoľ-
ko nedostatkov menej závažné-
ho charakteru a navrhla prijať 
príslušné opatrenia a predložiť 
o nich správu.
Poslanci prerokúvali aj plat 
starostu, ktorý zachovali s ne-
zmeneným koeficientom 1,1. 

December – mimoriadne 
zasadnutie
Dôvodom zvolania mimoriadne-
ho zastupiteľstva bolo schvále-
nie programu hospodárskeho 

December – riadne za-
sadnutie
Na poslednom rokovaní MiZ 
pred vianočnými sviatkami sa 
začal ako prvý pracovný bod 
riešiť rozpočet Dobrovoľného 
hasičského zboru obce na rok 
2016. Poslanci mali viacero 
výhrad k nutnosti  niektorých 
plánovaných nákupov a školení. 
Rozhodli, že z dôvodu prehľad-
nosti čerpania financií pre DHZO 
sa zriadi pracovná skupina, kto-
rá bude odsúhlasovať finančné 
požiadavky v priebehu roka.
Ako každoročne, zastupiteľstvo 
opäť vyhovelo vo veci zníženia 
nájomného za sálu kultúrneho 
domu pre účely cvičenia zumby.
Najdôležitejším bodom rokova-
nia bol „zákon roka“ – rozpočet 
na rok 2016. Po niekoľkých 
úpravách poslanci jednomyseľ-
ne schválili rozpočet s celkovými 
plánovanými príjmami 1 998 
335 €, výdavkami 1 357 336 
€ a prebytkom 640 999 €. 
Dôvodom vysokých príjmov je 
očakávaná úhrada kúpnej ceny 
za pozemky pod budúcou diaľ-
nicou D4. Prebytok rozpočtu by 
mal v nasledujúcich rokoch kryť 
najmä náklady na nadstavbu 
základnej školy. V rozpočte pre 
rok 2016 sa počíta s rekon-
štrukciou chodníkov v hodnote 
50 000 €, čo je najviac za po-
sledných 10 rokov. Vyčlenené 
boli aj prostriedky na projek-
tovú dokumentáciu nadstavby 
základnej školy a projektovú 
dokumentáciu rekonštrukcie 
komunikácií (napr. Kôstková 
ulica). Vyčlenených bolo aj 150 
000 € na rekonštrukciu te-
locvične v areáli futbalového 
ihriska. Nezabudlo sa ani na 

rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava – Ja-
rovce na roky 2016-2020, ktorý 
by mala mať mestská časť ešte 
pre začiatkom roka 2016.
Pri tvorbe programu bol kladený 
dôraz na reálnosť cieľov, ktoré 
chce mestská časť do roku 2020 
dosiahnuť. Celkovo bolo stano-
vených 10 cieľov: Rekonštrukcia 
miestnych cestných komuniká-
cií a chodníkov, vybudovanie 
cyklotrasy do Rusoviec, obno-
va sochy Piety, rekonštrukcia 
domu kultúry, rekonštrukcia 
zdravotného strediska, rekon-
štrukcia a rozšírenie kapacity 
ZŠ s MŠ v Jarovciach, vybavenie 
ZŠ s MŠ v Jarovciach modernými 
technológiami, rekonštrukcia 
športovej haly, podpora a rozvoj 
kultúrnych a folklórnych tradícií 
v Jarovciach, vybudovanie zber-
ného dvora.
Uvedené ciele pokrývajú oblasť 
dopravy, kultúry, zdravotnej 
starostlivosti, podpory vzdelá-
vania, športu aj odpadového 
hospodárstva. Všetky, ktoré boli 
navrhnuté, považuje starosta 
a poslanci za reálne z časového 
aj finančného hľadiska.

Február – riadne zasad-
nutie
Úvodom prvého tohoročného za-
stupiteľstva predstavil starosta 
nového prednostu miestneho 
úradu Ing. Vladimíra Mráza, 
ktorý pracuje na úrade od 1. ja-
nuára. 
Mestská časť Bratislava – Ja-
rovce už takmer rok hľadá spolu 
s majiteľmi pozemkov riešenie 
budúcej podoby zóny medzi 
školou a Oleandrovou ulicou. 
Po mnohých rokovaniach došlo 

k predbežnej dohode, pričom 
mestská časť získa dvojnásobnú 
výmeru pozemkov v porovnaní 
s dnešným stavom. Budú to 
pozemky pod komunikácia-
mi a vlastníkom pozemkov sa 
prerozdelia parcely tak, aby 
boli využiteľné pre stavby ro-
dinných domov. Práve z tohto 
dôvodu zamietli poslanci žiadosť 
o odkúpenie pozemkov v tejto 
oblasti, ktorú predložil vlastník 
susediaceho pozemku. Narušila 
by sa tým dlho hľadaná dohoda.
Ďalšou žiadosťou bola žiadosť 
o schválenie zriadenia par-
kovacích miest pri Palmovej 
ulici pred rodinným domom. 
Keďže správcom komunikácie 
na Palmovej ulici je magistrát 
a zastupiteľstvo nemá v tomto 
prípade kompetenciu, odpo-
ručilo žiadateľa obrátiť sa na 
magistrát.
Poslanci riešili aj vyúčtovanie 
spotreby plynu v základnej ško-
le, kde sa zmenilo zúčtovacie 
obdobie a pôvodne plánova-
né prostriedky bolo potrebné 
navýšiť.
V rámci postupnej revízie pred-
pisov v mestskej časti predložil 
prednosta nové znenia predpi-
sov -organizačný poriadok sa-
mosprávy, organizačný poriadok 
miestneho úradu a tiež posta-
venie a náplň práce odborných 
komisií zriadených miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti. 
Všetky tri predpisy boli čiastočne 
doplnené a schválené.
V bode rôzne sa poslanci zao-
berali aj pripravovanou zmenou 
VZN o poplatkoch za stravu 
v školskej jedálni a budúcnosťou 
knižnice.

(ju)

me rokov bilancujú, hodnotia 
a uzatvárajú predchádzajúce 
obdobie, pre nás, vašich vole-
ných zástupcov, sa koniec roka 
niesol v znamení hľadania dodá-
vateľa služieb pre veľké verejné 
obstarávania, ktoré nás čakajú. 
Pripravujeme dva veľké projekty. 
Ide o rekonštrukciu telocvične 
na Zeleninovej ulici a nadstavbu 
budovy základnej školy. V spleti 
„papierovej byrokracie“ je vyhlá-
senie verejného obstarávania 

na rekonštrukciu telocvične na 
Zeleninovej ulici toho času vo 
fáze čakania na registráciu na 
ÚVO (Úrad verejného obstará-
vania) a zaradenia do systému 
ISZU (informačný systém zberu 
údajov). Vzhľadom na to, že 
v apríli tohto roku sa bude meniť 
zákon o verejnom obstarávaní, 
chceli by sme vyhlásenie obsta-
rávania rekonštrukcie telocvične 
stihnúť skôr, ako nám to zákon 
skomplikuje a čím skôr začať so 

stavebnými prácami podľa plat-
nej projektovej dokumentácie. 
Druhý obrovský projekt – nad-
stavba základnej školy, čo do 
objemu financií a množstva 
práce, je pomaly vo finalizácii 
projektovej dokumentácie, ktorá 
rieši nielen architektonicko - sta-
vebnú časť predmetnej rekon-
štrukcie, ale aj zdravotechniku, 
v rámci ktorej je navrhnutá vý-
mena zastaranej kotolne, ktorá 
dnes už nespĺňa požadované 

Verejné obstarávania 
na veľké projekty
Aj keď mnohí z nás na prelo-

SPOLOČNÝMI SILAMI AJ V ROKU 2016
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AKO VOLILI JAROVČANIA VO VOĽBÁCH DO NR SR?

hospodárstva a rozvoja vidieka 
v podobe nenávratného finanč-
ného príspevku na rozšírenie 
kapacity materských škôl. Tu 
sa v prvom kole predkladá pro-
jektový zámer a v druhom kole 
vybraní uchádzači spracujú pro-
jektovú dokumentáciu. Budeme 
sa snažiť participovať na oboch 
výzvach.
Zóna Kožušnícka III
Po množstve stretnutí a pri-
pravovaných návrhov sa nám 
podarilo dospieť ku konsenzu 
zúčastnených strán – obec, 
spoločnosť CRA a majitelia po-
zemkov. Podpísali sme tech-
nické riešenie zóny Kožušníc-
ka III vrátane budúcej cestnej 
komunikácie, ktorej výstavba 
bude podmienená vybudovaním 
nezrealizovaného dopravného 
značenia v predchádzajúcich 
fázach výstavby a tým zvýšenia 
bezpečnosti cestnej premávky 
na základe odsúhlasenej pro-
jektovej dokumentácie, ako aj 
úpravou komunikácií, ktoré boli 
poškodené vplyvom každoden-
ného používania.
Cyklochodník do Ruso-
viec
V rámci riešenia “CYKLOCHOD-
NÍKOV” sme zatiaľ najviac po-
kročili s cyklistickým chodní-
kom, ktorý má spájať Jarovce 
a Rusovce. Bude zrealizovaný 
na parcele - poľnej ceste, ktorá 

v minulosti slúžila ako účelová 
komunikácia a v súčasnosti je 
v správe Slovenského pozemko-
vého fondu. Na strane Jaroviec 
vyúsťuje v blízkosti stojiska kon-
tajnerov Studjenac a na strane 
Rusoviec pri budove polície, kde 
sa napojí na medzinárodnú cyk-
lotrasu Servus Pontis. Slovenský 
pozemkový fond nám v decem-
bri zaslal súhlasné stanovisko s 
navrhovaným riešením vybudo-
vania cyklochodníka. Začiatkom 
roka sa stretli starostovia oboch 
mestských častí a dohodli sa 
na vzájomnej spolupráci pri re-
alizácii tohto stavebného diela. 
Financovanie bude rozdelené 
podľa príslušných katastrov. V 
súčasnosti je vybraný projek-
tant, ktorý pripravuje projektovú 
dokumentáciu na stavebné 
konanie.
Ďalšie plány pre rok 
2016
Naše aktivity budú aj v tomto 
roku smerovať k vám, reagovať 
na vaše podnety a návrhy, ktoré 
by sa dali mnohokrát aj spo-
ločne zrealizovať. V najbližšom 
období by sme chceli:
• vybudovať časť chodníka na 
Mandľovej ulici, toho času sa 
pripravuje projektová dokumen-
tácia na základe zamerania 
a podkladu katastrálnej mapy,
• dobudovať chodník na Jantá-
rovej ulici – pravá strana sme-

rom z Jaroviec do Bratislavy,
• vypracovať štúdiu na riešenie 
dopravnej a stavebnej situácie 
v zóne Kožušníckej ulice sme-
rom na diaľnicu,
• v areáli školského dvora obno-
viť bežeckú dráhu,
• na podnet mamičiek vybudo-
vať a priviesť mestskú vodu na 
detské ihrisko medzi Mandľovou 
a Kôstkovou ulicou,
• na základe podnetov oby-
vateľov vizuálne aj stavebne 
upraviť parčík medzi cestami 
na Mandľovej ulici (na základe 
geodetického zamerania a orto-
fotosnímky vypracovať štúdiu na 
riešenie parku),
• v spolupráci so športovcami 
vybudovať v areáli športového 
ihriska nový plot vymedzujúci 
hraciu plochu od tribúny,
• v spolupráci s nadšencami 
hokejbalu zrekonštruovať man-
tinely na hokejbalovom ihrisku.

Spoločnými silami dokážeme 
riešiť rôzne problémy – zajedno 

smo u stanju riješiti različite 
probleme.

Richard Szabó,  
poslanec miestneho zastu-

piteľstva, predseda komisie  
územného plánovania, výstavby, 

dopravy a životného prostredia

parametre. Čas je voči nám 
neúprosný, ale vynaložíme maxi-
málne úsilie na to, aby boli zužit-
kované všetky podklady. Tiež je 
našou snahou, aby sme v obdo-
bí nadstavby nenarúšali priebeh 
školskej výučby a dochádzky. Zá-
roveň je potrebné pre budúcich 
žiakov zabezpečiť dostatok tried 
a odborných učební, aby nebol 
problém s umiestnením detí do 
našej školy.
Obnova školskej telo-
cvične a získavanie fi-
nancií aj na škôlku
V úzkej spolupráci s novozvole-
nou pani riaditeľkou základnej 
školy sme ešte na prelome rokov 
riešili výmenu okien v telocvični, 
ktorá je súčasťou základnej 
školy. Na výmenu okien nadvä-
zovala výmena osvetlenia v po-
dobe úsporných LED svietidiel, 
prerábky elektriny, aby sa okná 
mohli elektronicky ovládať, sta-
vebných vysprávok vzniknutých 
škár, vymaľovania, namontova-
nia dreveného obkladu a natiah-
nutia ochrannej sieťky na okná.
V ďalšom sme na podnet pani 
riaditeľky reagovali na výzvu zve-
renú Ministerstvom školstva na 
nenávratnú finančnú pôžičku, 
ktorá by mala slúžiť na výmenu 
športového povrchu v telocvični 
základnej školy. 
Druhou zaujímavou výzvou bolo 
zverejnenie Ministerstva pôdo-

23,20%

17,01%
15,32%

12,30%

8,69% 8,25%
4,93%

3,46% 2,36% 1,33%
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70%

Voliči s voličskýcmi 
preukazmi (101)

6%

Nevoliči (429)
24%

Volebná účasť v Jarovciach
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samotnou výstavbou kruho-
vej križovatky, ktorá potrvá do 
konca novembra  2016,“ dopl-
nila Poliaková. Developerská 
spoločnosť CRESCO GROUP sa 
k výstavbe križovatky zaviazala 
pri schválení projektu Slnečni-
ce, ktorý stojí neďaleko miesta 
budúcej kruhovej križovatky. Ide 
teda o tzv. vyvolanú investíciu, 
nakoľko výstavba nových obyt-
ných domov zvyšuje nároky na 
dopravu v tejto časti mesta. 
Nové riešenie križovatky ulíc 

Dolnozemská – Panónska nepo-
chybne zvýši kvalitu dopravy pre 
obyvateľov Petržalky, Jaroviec, 
Rusoviec a Čunova, ktorí den-
nodenne touto časťou mesta 
prechádzajú. Najmä vo večer-
ných hodinách sa tvoria zápchy 
na Dolnozemskej ulici v smere 
na Rusovce, pretože vozidlá tu 
musia dávať prednosť vozidlám 
idúcim po Panónskej ulici. Spô-
sobuje to aj nemalé zdržania 
linky MHD č. 90. Táto križovatka 
je zároveň miestom častých do-

pravných nehôd. 
Isté obmedzenia komfortu do-
pravy počas výstavby „kruháča“, 
bude kompenzovať ľahšie a ply-
nulejšie odbočovanie po jeho 
dokončení.  A to nielen pre no-
vých obyvateľov Slnečníc, ale aj 
pre nás – obyvateľov mestskej 
časti Jarovce.

Jozef Uhler,
predseda Komisie dopravy 

a informačných systémov hl. m. 
SR Bratislavy

Doprava do Jaroviec sa do kon-
ca tohto roka zjednoduší. Ako 
ste si už určite všimli, v okolí 
križovatky ulíc Dolnozemská 
a Panónska (pri tzv. umelom 
kopci) sa začalo intenzívne pra-
covať. Výsledkom má byť nová 
okružná križovatka, ktorá má 
výrazne uľahčiť dopravu v tejto 
časti mesta. Neďaleko novej 
štvrte – Južné Mesto tak pribud-
ne moderné dopravné riešenie, 
ktoré táto lokalita vzhľadom na 
rastúcu výstavbu a neustále sa 
zvyšujúce množstvo automobi-
lov nepochybne potrebuje. 
Podľa informácií, ktoré nám po-
skytla marketingová manažérka 
spoločnosti CRESCO GROUP 
Alexandra Poliaková, prípravné 
práce na výstavbu budú pre-
biehať do polovice apríla tohto 
roku. „Následne začneme so 

PRI SLNEČNICIACH PRIBUDNE NOVÁ OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA

Prípravné práce na stavbe okružnej križovatky už začali a potrvajú približne do polovice apríla.

Takto by mala v budúcnosti vyzerať kruhová križovatka Panónska - Dolnozemská - Azúrová. Vľavo možno vidieť sídlisko Slnečnice, ktorého 
časť už dnes stojí, vpravo dole sú existujúce paneláky na Jasovskej. V rámci výstavby viladomov by mal byť odstránený aj umelý kopec.
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PREHISTÓRIA JAROVIEC A BLÍZKEHO OKOLIA (2/2)
pre nás antické historické sprá-
vy o keltských bojoch na Bal-
kánskom polostrove, ktoré sa 
odohrali koncom 4. a začiatkom 
3. storočia pred Kr., nakoľko 
približne v tom čase osídlili Kelti 
aj územie na strednom Dunaji 
a Podunajskú nížinu. Najzná-
mejšie keltské kmene, ktoré 
sa usadili na území Slovenska, 
boli Bójovia a Kotíni. Bójovia 
si vytvorili väčšie samostatné 
mocenské stredisko v oblasti zá-
padného Maďarska, siahajúce 
až po „Peiso“ – Blatenské jazero 
(Balaton). Začiatkom 2. storočia 
po Kr. sa čoraz častejšie dostá-
vajú do vojenských konfliktov 
s rímskou ríšou a práve pod ich 
vplyvom ustupujú na sever. Tu 
ale narazili na germánske kme-
ne Markomanov a Kvádov. Bójo-
via sa usadili na území južného 
Slovenska, ktorého centrom 
bola Bratislava, západného Ma-
ďarska a východného Rakúska 
s centrom v Braunsbergu pri 
Hainburgu. Na svahoch brati-
slavského hradného kopca stálo 
významné keltské opevnené 
sídlisko – oppidum. Práve tu boli 
objavené prvé doklady o výrobe 
zlatých a strieborných keltských 
mincí, na ktorých sa nachádzalo 
prvé písmo vyskytujúce sa na 
našom území.
Kelti ovládali územie siahajú-
ce po rieku Tisu na východe 
a po hranice Norika, pozdĺž 
Dunaja, na západe. Norikum 
(Noricum) bola rímska provincia 
medzi Réciou a Panóniou. Ná-
zov pochádza z tzv. norického 
kráľovstva (Regnum Noricum) 
z 2. storočia, pomenovaného 
podľa keltského kmeňa Norikov 
(Norici). Bratislavské keltské 
oppidum je doložené početnými 
nálezmi keltským mincí, ktorých 
názvy sú odvodené podľa jed-
notlivých textov nachádzajúcich 
sa na nich: AINORIX, BIATEC, 
BUSU, BUSSUMARUS, COBRO-
VOMARUS, COISA, COUNOS, 
COVIOMARUS, DEVIL, EVOIVRIX, 
FABIARIX, INATUMARUS, LAVU-
MARUS, MACCIUS, NONNOS 
(NONNO), TITTO a i. Usudzuje 
sa, že tieto názvy sú vlastne me-
nami keltských kniežat, náčelní-
kov. Najviac rozšírenou mincou 
bol BIATEC a práve ona nemá 
jednoznačne keltský charakter, 

rovnako ako TITTO či LAVUMA-
RUS, kde je určitá podobnosť 
s ilýrskymi menami.
V susednom Deutsch Jahrn-
dorfe (Jahrendorf), ktorý leží 
v Burgenlande pri Neziderskom 
jazere, evidujú zaujímavý nález, 
ku ktorému ponúkajú aj príbeh 
o jeho objave, ktorý sme našli 
v miestnej monografii.
V roku 1855 kopal miestny 
obyvateľ hraničný jarok medzi 
obecným a arcivojvodským po-
zemkom Karlhof, pričom našiel 
hlinený krčah, ktorý obsahoval 
27 zlatých a 102 strieborných 
mincí. Na niektorých zlatých 
minciach bol nápis BIATEC, 
kým na veľkých strieborných 
minciach to boli texty: AINORIX, 
BIATEC, BUSU, COBROVOMA-
RUS, COISA, DEVIL, NONNOS. 
Šťastný nálezca zobral časť 
mincí do Bratislavy k zlatníkovi, 
aby mu ich ohodnotil a zároveň 
z nich urobil šperky. Zlatník ale 
vedel, aké mince má pred se-

bou a keď zistil, že potenciálny 
zákazník ich má viac, dohodol 
sa s ním aby priniesol všetky 
a po ich prezretí sa rozhodne, 
aké šperky sa z množstva mincí 
budú dať urobiť. Počas ďalšej 
návštevy záujemcu o šperky 
nechal šikovný zlatník celý nález 
úradne skonfiškovať. Na vyko-
paný poklad a následnú históriu 
okolo neho ale zostala nálezcovi 
pamiatka, aj keď iba v podobe 
prezývky – Biatec.
Laténska doba stojí na samot-
nom konci dlhodobého procesu 
pravekého vývoja strednej Euró-
py a jej následného civilizačné-
ho vzostupu.

Juraj Hradský
foto: archív autora

(pokračovanie z predošlého 
čísla) 

V 5. storočí pred Kr., v mladšom 
úseku staršej železnej doby, 
bolo toto územie vystavené 
čoraz väčšiemu tlaku, ktorého 
iniciátormi boli skýtski kočovníci 
z východu Karpatskej kotliny 
podnikajúci nájazdy do centrál-
nych stredodunajských oblastí. 
Pod náporom z východu postup-
ne zanikla moc halštatských 
kniežat a len na niektorých 
miestach zostali menšie skupiny 
pôvodného obyvateľstva, ktoré 
tu zotrvalo, s pomerne nezme-
nenou kultúrou, až do obdobia 
prvých keltských vpádov zo 
západu a juhu. Posledný úsek 
staršej železnej doby na juho-
západnom Slovensku sa niesol 
v znamení bojov trácko-skýtske-
ho ľudu s Keltmi, ktorí postupo-
vali z juhu pozdĺž slovenských 
riek. Víťazstvo Keltov zároveň 
znamenalo začiatok nového 
historického obdobia v dejinách 
– mladšej železnej doby, nazýva-
nej laténska (podľa náleziska La 
Téne vo Švajčiarsku). Odborná 
archeologická literatúra delí la-
ténsku dobu podľa nemeckého 
bádateľa P. Reineckeho na:
Latén A: 500–400 r. pred Kr.,
Latén B: 400–300 r. pred Kr.,
Latén C: 300–100 r. pred Kr.,
Latén D: 100–0 r. pred Kr., 
(LA, LB, LC, LD).
Veľmi dôležitými prameňmi sú 

Marobudus, náčelník Markomanov.

Keltské mince - AINORIX, BIATEC, BVSV, COBROVOMARVS, 
COISA, COVNOS
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SENIORI NA FAŠIANGOVOM POSEDENÍ SLOVENSKÉHO 
ČERVENÉHO KRÍŽA

Veľká noc príde..., pri ktorej 
chlapci pozvŕtali dievčence. 
Dievčence sa posťažovali, že je 
tento rok krátky fašiang a že sa 
poriadne nevytancujú. Zazneli 
preto pesničky ako Bodaj by vás 
vy mládenci čerti vzali, Tancuj, 
tancuj vykrúcaj, Červený kameň, 
biela pec, Maličká som, húsky 
pasiem, Jedna druhej riekla 
a veľa ďalších. Pri všetkých pes-
ničkách teda chlapci dievčatá 
povykrúcali a veselo si zašantili. 
Dobrá nálada sa rozšírila aj do 
sály. Každú pesničku publikum 
patrične odmenilo potleskom 
a uznanlivé pokriky zneli sálou. 
Dôchodcom sa program detičiek 
z MŠ veľmi páčil. Ľudové piesne 
ich rozveselili a naladili ich na tú 
správnu fašiangovú nôtu.
Medzitým už členky SČK začali 
s roznáškou občerstvenia. Na 
stole sa ocitli bohato obložené 

chlebíčky, bábovky ku kávičke 
a slané pečivo k vínku alebo 
k nealkoholickým nápojom. A to 
už zazneli prvé tóny hudobnej 
skupiny Delivery, ktorá už aj 
vlani vystúpila na tomto podujatí 
a hrala pre dôchodcov, nastúpila 
ale v oklieštenej zostave. Sálou 
zneli známe ľudové slovenské, 
české a chorvátske piesne.
Dôchodcovia si pospevovali s ka-
pelou a tlieskali do taktu. Zazne-
li aj známe temperamentné, už 
zľudovelé, operetné maďarské 
piesne, krásne chorvátske pes-
ničky a aj jedna rezká tirolská 
pesnička. Na parkete pribudlo 
aj niekoľko tancujúcich párov. 
Pekným gestom bol nástup na 
pódium dvoch členov najstaršej 
jarovskej kapely Melódia. Páni si 
priniesli svoje hudobné nástroje 

Účasť dôchodcov na tejto ob-
ľúbenej fašiangovej akcii bola 
bohatá. Zaplnili sa dva veľké 
stoly pozdĺž celej sály. Ľavú časť 
zaplnili pekne upravené skôr na-
rodené dámy a tú pravú stranu 
sály obsadili zas elegantní páni 
a manželské páry. 
Všetkých prítomných srdečne 
privítala predsedníčka ZO SČK, 
pani Anna Hlinická. Hostí oboz-
námila s programom a uviedla 
najmladšiu jarovskú kapelu Deli-
very, nakoniec zaželala všetkým 
príjemnú zábavu. 
O spestrenie posedenia sa po-
starala materská škôlka na 
Trnkovej ul. pod vedením pani 
učiteľky Alenky Klimešovej. Na 
pódiu vyobliekaní chlapci v bie-
lych vyšívaných krojoch a diev-
čence v pestrých sukienkach 
ako prvé hneď zanôtili príznač-
nú pesničku Fašiangy, Turíce, 

a pridali sa k mladým muzikan-
tom. Po krátkom naladení spo-
ločne muzicírovali. Bola v tom 
krásna symbolika spolupatrič-
nosti, spoločná hudba tak spo-
jila generáciu skôr narodených 
s najmladšou generáciou. Ešte 
aj po skončení oficiálnej časti si 
dôchodcovia pri hudbe starších 
muzikantov pospevovali ľudové 
piesne. 
Usporiadané fašiangové pose-
denie sa v tomto roku znovu 
vydarilo. Prispeli k tomu hlavne 
ochotné a aktívne členky ČK. 
Všetci sa dobre cítili, zabávali 
a na vek nemysleli. Ešte na 
ceste domov mi znelo v ušiach - 
Večeras je naša fešta ...

Kristína Kernová

Súčasťou reťazca veselých fašiangových radovánok, plesov a zábav, ktorý začína od Troch kráľov a končí Popolcovou stredou, 
bolo aj fašiangové posedenie pre seniorov organizované 26. februára členkami SČK Jarovce v Kultúrnom dome.
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V mesiacoch január až marec 
2016 sa významných životných 
jubileí dožili títo naši spoluob-
čania:

65 rokov
     JANKOVIČOVÁ Alžbeta
     BUZGOVIČOVÁ Magdaléna
     CHUDOBA Štefan
     NOVÁK Jozef
     MURÍN Justín
     HANÁKOVÁ Eleonóra
     RAČKOVÁ Alžbeta
     SCHWARZOVÁ Mária
     DEBNÁR Viliam
     MITTENDORFER František
     JANKOVICHOVÁ Danuša
     MACHÁNEK Rudolf
     KRÁLOVIČOVÁ Mária
70 rokov
     STRECKOVÁ Eva
75 rokov
     RADOVICH Jozef
     BADIAR Ivan
     RADOVICHOVÁ Alžbeta
85 rokov
     ARTNEROVÁ Magdaléna
     WANDRACSEKOVÁ Etela
     SZABOVÁ Rozália
     ŠINKOVÁ Matilda
86 rokov
     ŠKODLEROVÁ Gertruda
87 rokov
     JANKOVICH Eugen
89 rokov
     ARTNER Štefan
91 rokov
     WARENITS Jozef
92 rokov
     NOVÁKOVÁ Mária
     KARÁCSONY Jozef
Našim jubilantom prajeme všetko 
len to najlepšie, zdravie, šťastie, 
spokojnosť a veľa životného elá-
nu do ďalších rokov života.

Odišli od nás

TOMASICHOVÁ  Mária 
vo veku 91 rokov

RADOVICH Šimon 
vo veku 78 rokov

Odpočívajte v pokoji !

Blahoželáme

toto pre nás Kristus na kríži?“. 
Prorok Izaiáš o Ježišovom utr-
pení predpovedal: „On však bol 
prebodnutý pre naše hriechy, 
strýznený pre naše neprávosti, 
na ňom je trest pre naše blaho 
a jeho ranami sme uzdravení“ 
(Iz 53,5). Kristus zomrel, aby 
sme my mohli žiť nový život. 
Zmŕtvychvstalý Ježiš, ktorý „tr-
pel za vlády Poncia Piláta, bol 
ukrižovaný, umrel a bol pocho-
vaný“, počíta s každým z nás, že 
prijmeme jeho zmŕtvychvstanie 
a opätujeme mu jeho lásku.

Jozef Kemp, farár

chceli pomazať Ježišovo mŕtve 
telo, otázku: „Prečo hľadáte 
živého medzi mŕtvymi?“ (Lk 24, 
5). S odstupom času je zrejmé, 
že touto otázkou sa v skutočnos-
ti začala nová etapa v histórii 
ľudstva. Boli sme vykúpení Kris-
tovou smrťou na kríži, čo potvrdil 
Ježiš svojím zmŕtvychvstaním. 
Henri Barbusse (1873-1935), 
francúzsky spisovateľ a esejista, 
priekopník vojnového románu, 
rozprával o dojímavej scéne, 
ktorej bol svedkom v čase prvej 
svetovej vojny, v poľnej nemoc-
nici plnej zranených vojakov. 
Jeden z vojakov, majúci pred 
sebou evidentne už len pár mi-
nút života, oslovil priateľa, ktorý 
s ľahším zranením ležal vedľa 
neho. Povedal mu: „Dominik 
počúvaj! Viem, že si viedol zlý 
život. Viem, že ťa doma hľadá 
polícia pre viaceré zlé veci... No 
voči mne nemá nikto nič. Moje 
meno je čisté... Tak ťa prosím, 
zober si moje doklady. Vezmi si 
moje meno, moju identitu, môj 
život a rýchlo mi podaj tvoje pa-
piere. Ja umieram a do hrobu si 
vezmem tvoje zločiny i tvoje zlé 
meno. No ty budeš môcť začať 
nanovo...“. Henri Barbusse k 
tomu dodáva: „Neurobil práve 

Milí priatelia, 

žiaden sviatok nemôže byť izolo-
vaný od života, ktorý práve v tej 
chvíli prežívame. Aj veľkonočné 
sviatky slávime, každý jeden 
z nás, v určitom osobnom roz-
položení, o ktorom vieme my 
a Boh. Hodnota sviatkov je však 
aj v tom, že nám dokážu do náš-
ho života vliať radosť, šťastie, za-
budnutie na starosti, dať nádej. 
Túto schopnosť má aj Veľká noc 
– Zmŕtvychvstanie Pána. A keď-
že je to pre kresťanov najväčší 
sviatok liturgického roka, má sa-
mozrejme aj najväčšiu vnútornú 
silu pomôcť každému, kto tento 
sviatok prežije s vierou. Histo-
rické zmŕtvychvstanie Ježiša sa 
odohralo tak isto v konkrétnom 
čase a v konkrétnej životnej 
situácii ľudí, čo mali Ježiša radi. 
Zaiste pochopíme smútok apoš-
tolov a nábožných žien, keď 
Ježiša pochovali. Môžeme ho-
voriť o sklamaných nádejach, 
o pochybnostiach, či naozaj 
malo význam uveriť Ježišovi, 
o uvažovaní, ako ďalej v živote 
už bez Ježiša. Do tohto rozpolo-
ženia prichádza správa, že hrob 
je prázdny. Anjeli v tomto prázd-
nom hrobe položili ženám, ktoré 

DUCHOVNÉ SLOVO

OZ VERITAS vyhlasuje 
súťaž o komunitný 
projekt roka 2016 

Na najlepší projekt prispeje OZ VERITAS sumou 

1000 €
V termíne do 22. apríla 2016 môžete predkladať svoje nápady  

na projekty.

Podporované oblasti: šport, kultúra, 
sociálne veci, informovanosť

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, neformálne združenia, občianske 
združenia aj právnické osoby. Musí ísť o projekt, ktorý bude bude slúžiť 

Jarovčanom a bude realizovaný v Jarovciach v roku 2016.
Svoje nápady posielajte e-mailom na: veritas@open.sk, alebo poštou na 

OZ VERITAS, Zeleninová 25, 851 10 Bratislava.
Projekty budú vyhodnotené najneskôr do konca mája 2016.

VERITAS
... podporujeme dobré veci
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NASMERUJTE SVOJE 2% Z DANE DO JAROVIEC
Vďaka aktivite ľudí, ktorým nie je ľahostajné kam poputujú 2% z ich daní, získavajú organizácie v Jarovciach nemálo 
prostriedkov na svoju činnosť. Veríme, že ani vám nie je jedno, či sa časť z vašich daní rozpustí v daňovom systéme, 
alebo pôjde priamo na aktivity v našej mestskej časti. Nájdite si aj v tomto roku pár minút času na vyplnenie tlačív, aby 
ste pomohli domácim občianskym združeniam.
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov
1. Do 15.2.2016 bolo potrebné požiadať zamestnávateľa o vyko-
nanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Veríme, 
že ste tak urobili.
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie 
o zaplatení dane.
3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane 
a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú 
môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli 
dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky 
pracovali.
4. Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete časť dane venovať.
5. Vyplňte vyhlásenie, spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. 
Predvyplnené vyhlásenie môžete nájsť na http://www.jarovce.sk
6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% 
(3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich 
údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka 
od roku 2016!
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte 
do 30.4.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu 
a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní 
minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové 
priznanie sami:
1. Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete časť dane venovať.
2. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú 

môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli 
dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky 
pracovali.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky 
na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, 
ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na tejto 
stránke v dolnej časti.
4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% 
(3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich 
údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka 
od roku 2016!
5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte 
na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš 
daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte 
daň z príjmov.
5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému 
priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín 
dobrovoľníckej činnosti.
Informácia pre právnické osoby:
Právnické osoby môžu darovať 2% z dane z príjmov len v prí-
pade, že darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na 
verejnoprospešný účel. Ak sa tak nestalo, tak právnická osoba 
môže poukázať len 1% z dane z príjmov.
Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým 
prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa 
je 8 €.
Bližšie informácie o postupe pri darovaní nájdete na www.rozhodni.
sk, alebo sa poraďte so svojím účtovníkom.

Jozef Uhler

Vyplnené tlačivá si môžete stiahnuť aj  
z webovej stránky Jaroviec na adrese 

http://www.jarovce.sk

ÚDAJE POTREBNÉ PRE VYPLNENIE TLAČÍV:

IČO/SID: 42181861 
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): Telovýchovná jednota Jarovce
Sídlo: Ovocná 17, 851 10 Bratislava - Jarovce

IČO/SID: 17319617/1391
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): Slovenská rada rodičovských 
združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo: Trnková 4, 851 10 Bratislava - Jarovce

IČO/SID: 36075019
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): Rodičovské združenie pri 
Základnej škole Jarovce
Sídlo: Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce

IČO/SID: 42259681 
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Materské centrum Luskáčik
Sídlo: Palmová 1, 851 10 Bratislava - Jarovce

2% pre Materskú školu:

2% pre Telovýchovnú jednotu:

2% pre Materské centrum Luskáčik:

2% pre Základnú školu:

VERITAS
... podporujeme dobré veci

IČO/SID: 42354285 
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): OZ VERITAS
Sídlo: Zeleninová 25, 851 10 Bratislava - Jarovce

2% pre :
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ZABAVME SA SPOLU

ŠPORT: FUTBAL, Rozpis zápasov 
jarnej časti ligy 2015/2016

4 2 7 6

2 7 4 8 5 1

8 9 2

6 3 1

3 1 7 9 6 8

7 6 2

6 9 3 4 1 2

1 2 7

2 7 9

SUDOKU
Toto sudoku má dve riešenia. Nájdeš ich obe?

kolo de dátum as domáci hostia
14 Nedea 20.3.2016 15:00 TJ Jarovce FC Petržalka akadémia
15 Nedea 27.3.2016 15:00 ŠK Nová Dedinka TJ Jarovce

16 Nedea 3.4.2016 16:30 TJ Jarovce ŠK Danubia Hrubý Šúr
17 Sobota 9.4.2016 16:30 FK Dúbravka TJ Jarovce

18 Nedea 17.4.2016 17:00 TJ Jarovce ŠKO Miloslavov
19 Nedea 24.4.2016 17:00 SDM Domino (B) TJ Jarovce

20 Nedea 1.5.2016 17:00 TJ Jarovce TJ Malinovo
21 Nedea 8.5.2016 17:00 TJ Jarovce FKM Karlova Ves
22 Nedea 15.5.2016 17:00 ŠK Igram TJ Jarovce

23 Nedea 22.5.2016 17:00 TJ Jarovce OŠK Chorvátsky Grob
24 Sobota 28.5.2016 17:00 NMŠK 1922 Bratislava TJ Jarovce

25 Nedea 5.6.2016 17:30 TJ Jarovce ŠK ataj
26 Nedea 12.6.2016 17:30 FA Bratislava TJ Jarovce

kolo de dátum as domáci hostia
13 Pondelok 4.4.2016 16:00 SDM Domino (B) TJ Jarovce

14 Nedea 10.4.2016 14:30 TJ Jarovce ŠK Nová Dedinka
15 Nedea 17.4.2016 15:00 TJ Jarovce FK Raa (B)
16 Nedea 24.4.2016 14:30 SFC Kalinkovo TJ Jarovce

17 Nedea 1.5.2016 15:00 TJ Jarovce FA Bratislava
18 Sobota 7.5.2016 10:00 ŠK ataj TJ Jarovce

kolo de dátum as domáci hostia
11 02.-03.4.2016 voný žreb
12 Nedea 10.4.2016 10:00 TJ Jarovce FK Vajnory
13 Sobota 16.4.2016 9:00 MŠK Iskra Petržalka (B) TJ Jarovce

14 Nedea 24.4.2016 10:00 TJ Jarovce FK Mariathal
15 Nedea 1.5.2016 10:00 TJ Jarovce SDM Domino (B)
16 Sobota 7.5.2016 9:30 FK Lama TJ Jarovce

17 Nedea 15.5.2016 10:00 TJ Jarovce TJ unovo
18 21.-22.5.2016 voný žreb
19 Sobota 28.5.2016 10:30 FK Vajnory TJ Jarovce

20 Nedea 5.6.2016 10:00 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka (B)
21 Sobota 11.6.2016 15:00 FK Mariathal TJ Jarovce

Rozpis zápasov jarnej asti ligy 2015/2016

V.liga seniori, S5A

Mladší žiaci, MZM B

Prípravka PMA3

Ing. Vladislav Poluch

„Potráp rozum, pozri na to - nebudeš mať v hlave blato.“

 

NIEČO Z GEOMETRIE
Je obsah kruhu s priemerom 5 cm rovnaký, menší alebo 
väčší ako obsah pravouhlého trojuholníka s rovnakými 
odvesnami? Vyber správne znamienko.

5 cm

5 cm

5 
cm

=
<
>

ASTRONÓMIA
a) Ako hovoríme javu, keď planéty zvierajú uhol 90°?
Pomôckou sú začiatočné názvy obcí:
- Kvašov (okr. Púchov)
- Drahovce (okr. Piešťany)
- Tuhár (okr. Lučenec)
- Radošiná (okr. Topoľčany)

b) Ako hovoríme javu, keď planéty zvierajú uhol 120°?
Pomôckou je pomiešané slovo (slabiky): NOGOTRI

c) Ako hovoríme javu, keď planéty zvierajú uhol 180°?
Pomôckou je pomiešané slovo (slabiky): CIAOPOZÍ

d) Ako hovoríme javu, keď sú planéty vedľa seba?
Pomôckou je pomiešané slovo (slabiky): NIEJESPO

NÁJDI ROZDIELY
Obrázky sú podobné, ale zrkadlovo otočené. Dokážeš 
nájsť minimálne 10 rozdielov?
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Otvorlili sme pre Vás predajňu 
čerstvých potravín DELIA, 

ktorej súčasťou je aj kaviareň 
s detským kútikom. Príďte 
si k nám nakúpiť alebo si 

posedieť pri šálke výbornej 
organickej kávy!

V ponuke máme čerstvé 
ovocie, zeleninu, pečivo, 
vypečené priamo v našej 

peci, domáce zákusky, 
bagety či panini.

Tešíme sa na Vás!

DENNE : 06.00 – 22.00
SMARAGDOVÁ 5, JAROVCE


